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Naše vesNice
Svéradice

Vážení spoluobčané,

nadcházející víkend nás čeká čtvrtá adventní neděle, která letos vy-
chází současně i na Štědrý den, a to znamená jediné – Vánoce jsou 
tady. Asi se všichni shodneme na tom, že se jedná o nejkrásnější 
svátky roku, které jsou spojovány s mnoha tradicemi a zvyky. Vá-
noce jsou oslavou narození Ježíše Krista, což je v dějinách lidstva 
tak zásadní událost, že od tohoto data počítáme náš letopočet. Je 

třeba si přiznat, že přijít s něčím novým na téma Vánoce vlastně ani 
nejde, jen bychom neustále opakovali to, co je všeobecně známo  
a co už bylo mnohokrát napsáno.  Svátky vánoční mají sloužit k od-
počinku, k relaxaci a hlavně k navození sváteční pohody – přesně 
tak si je všichni užijte! 
Následující odstavce budou patřit rekapitulaci toho, co jsme za rok 
2017 v naší obci vybudovali, a také k zveřejnění plánů, co bychom 
rádi vybudovali v roce příštím. První letošní akcí, kterou jsme úspěš-
ně provedli, byla „rekonstrukce kuchyně a sociálních zařízení v hos-
podě U Turků“, která byla realizována za pomoci dotace z Progra-
mu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.  V rámci tohoto 
projektu byla provedena i modernizace vybavení kuchyně, včetně 
úprav a oprav veškerých elektrorozvodů. Bohužel v současné době 
není kuchyně využívána tak, jak bychom si představovali, a proto 
budeme apelovat na nájemce hospody p. Heimlicha, aby se tato 
investice začala co nejdříve zefektivňovat a neležela ladem. V prv-
ní polovině roku jsme rovněž dotáhli do konce akci „rozšíření veřej-
ného osvětlení o novou větev“ a od konce června tak tři nové sto-
žáry slouží při setmění občanům naší obce. V současné době už 
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jsou místa, kde je uloženo nové podzemní vedení, oseta trávou  
a nikdo již nepozná, že se v tomto prostoru před pár měsíci pra-
covalo. V měsících dubnu a červnu také probíhaly přípravy pro 
výstavbu nového průzkumného vrtu pro posílení našich zdrojů 
pitné vody a po jejich skončení byla následně podána žádost  
o dotaci. Ta byla úspěšně vyřízena a Státní fond životního pro-
středí ČR nám poskytl finanční podporu ve výši 244 000 Kč, což 
činí 70 % uznatelných nákladů. V jarních měsících příštího roku 
začne výstavba nového vrtu, a když vše dobře dopadne, měla 
by být už v letních měsících dodávka vody posílena o další, věř-
me, že silný a vydatný zdroj.  

V září se konečně rozběhla vý-
stavba dlouho plánovaného  
a dlou ho slibovaného multi-
funkčního hřiště, která se trochu 
zpozdila, a tak se logicky pro-
dloužilo i datum dokončení. Své 
sehrálo i nepříznivé počasí, kte-
ré pro stavbu tohoto díla neby-
lo zrovna ideální a bylo jednou 
z příčin, proč se termín předání 
tak výrazně prodloužil. V těch-
to dnech je hřiště hotové a po-
slední nedokončenou prací je 
jeho nalajnování, které se musí 
provádět v pokud možno tep-
lém počasí a to v zimním období 
asi nemůžeme čekat. Po dohodě 

bude tato poslední operace provedena v prvních jarních měsí-
cích, aby kvalita materiálu použitého na čáry neutrpěla a vše 
odpovídalo daným normám. Pro využívání tohoto hřiště bude 
vytvořen „provozní řád“, aby byly dodrženy podmínky používá-
ní a hřiště tak mohlo dlouho bez problémů sloužit. Provozní řád 
bude vyvěšen jak přímo na hřišti, tak bude zveřejněn na našich 
webových stránkách. Zároveň bude jmenován správce hřiště, 
jenž bude mít od areálu klíče a zájemcům je bude na domlu-
vený čas půjčovat. V jeho kompetenci bude také dohlížení na 
dodržování pořádku a případně upozorňovat na ty, kteří budou 
provozní řád porušovat.
V listopadu proběhla druhá etapa arboristického zásahu v naší 
lipové aleji, kterou provedla firma ing. Spěváčka a jež se z větší 
části týkala prořezu líp kolem silnice. Tyto práce byly provedeny 
opravdu profesionálně a všechny stromy vzhledově, ale hlavně 
v zájmu bezpečnosti opravdu „prokoukly“. Výsledný efekt bude 
nejvíce vidět až na jaře, kdy se začnou lípy zelenat a vše uvidí-
me v plné kráse.  
Dobrou zprávou je i to, že máme hotovou takřka kompletní do-
kumentaci pro případnou výstavbu ČOV a můžeme tak v něja-
kém blízkém časovém horizontu zažádat o vydání jak územního 
rozhodnutí, tak i stavebního povolení. Rovněž se v těchto dnech 
pracuje na technické dokumentaci pro revitalizaci významného 
krajinného prvku „Na Kostelíku“ a před dokončením je další do-
kumentace týkající se rekonstrukce bývalé hasičské nádrže. Tato 

příprava je velice důležitá, abychom byli připraveni na podání pří-
slušné žádosti o dotaci a mohli tak po vyhlášení příslušného pro-
gramu okamžitě zareagovat. Letos se nám podařilo i částečně 
dovybavit sál kulturního domu nákupem šestnácti nových stolů  
a další máme v plánu pořídit v r. 2018 společně i s židlemi, proto-
že kvalita těch současných je na hraně použitelnosti.  
V roce 2017 jsme do rozvoje naší obce vložili nemalé částky a to 
je v době, kdy ekonomika našeho státu má vzestupnou tenden-
ci, určitě dobře. Kdy jindy by měli obce investovat, když ne teď!
V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v roce 2018, tedy  
v roce, kdy oslavíme 100 let od vzniku našeho státu. Máme při-
pravený rozpočet, který je doslova nabitý různými investicemi  
a pro Svéradice je historicky nejvyšší – když se vše podaří zrea-
lizovat (a to se ne vždy podaří), dosáhnou výdaje na částku více 
než 8,5 mil. Kč. Už teď slyším kritiku, jak se naše obec zadluží 
a kolik let budeme vše splácet. V tomto směru Vás mohu uklid-
nit, protože oproti výše uvedeným výdajům máme postavené 
stejně vysoké příjmy. Můžeme si to dovolit, v posledních letech 
opravdu dobře hospodaříme, investujeme správným směrem  
a ještě se nám daří ušetřit. Největší tok financí bude směřovat 
do našeho vodního hospodářství, protože voda je život, a tepr-
ve když je jí nedostatek, uvědomíme si, co máme. Bylo už ře-
čeno, že se plánuje výstavba nového vrtu a dále se připravuje 
rekonstrukce naší zastaralé úpravny vody. Začíná se horečně 
připravovat příslušná dokumentace s tím, že bychom rádi v ter-
mínu do 31. 3. 2018 požádali o příspěvek z Grantového progra-
mu Plzeňského kraje. Také bychom chtěli dokončit rekonstrukci 
„svéradické“ části komunikace Svéradice–Komušín; i na tom už 
pilně pracujeme. Z důvodu zvýšení bezpečnosti začala příprava 
na vybudování chodníku, který plánujeme vystavět po levé stra-
ně hlavní komunikace od křižovatky „na drahách“ k popisnému 
číslu 93 (Šilhanovi). Další úsek pak bude pokračovat od čekárny  
k místu, kde začíná místní komunikace ke „mlýnu“. Počítáme 
také s další etapou rekonstrukce mateřské školy, s investicí do 
nově získaného objektu č. p. 47 a dostane se i na transfery pro 
aktivní místní spolky.  V rozpočtu máme i rezervu pro případné 
další akce, které můžou přijít na program během příštího roku. 
Nemalá částka půjde i do kultury, kde máme v plánu uspořádat 
dvě velké akce pro Vaše pobavení a společenské vyžití. Jak vi-
díte, v plánu toho máme opravdu dost, čeká nás určitě hodně 
náročný rok a rozhodně se nebudeme nudit.  
Ještě bych rád připomenul, že do konce roku Vás navštíví naši 
zastupitelé, aby každé rodině předali výtisk našeho kalendáře 
SVÉRADICE 2018, a to zdarma. Kdo by měl zájem ještě o další 
výtisky pro své známé, máme určitou rezervu, ale v tom přípa-
dě bude už nutné zaplatit 80 Kč za kus.  
Na závěr mého úvodního povídání Vám všem ještě jednou pře-
ji nádherné prožití svátků vánočních a zkuste je slavit tak, jak 
to dělal slavný anglický spisovatel Charles Dickens: „Budu slavit 
Vánoce ve svém srdci a snažit se je tam udržet celý rok.“

Krásný zbytek roku a vše dobré do roku 2018.
Václav Dušek – starosta
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Pracovní doba obecního úřadu

Úřední hodiny pro veřejnost:
PONDĚLÍ 07.00–12.00 17.00–18.00

ÚTERÝ–PÁTEK 07.00–13.00

PONDĚLÍ 07.00–14.00   17.00–18.00

ÚTERÝ 07.00–15.00

STŘEDA 07.00–16.00

ČTVRTEK 07.00–15.00

PÁTEK 07.00–14.00
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Spolecenská rubrika
Leden 2018:
FENCLOVÁ Anna č. p. 143 3. ledna 60 let
AUGUSTINOVÁ Marie č. p. 66 6. ledna 69 let
SOUKUPOVÁ Marie č. p. 137 6. ledna 62 let
MRÁZOVÁ Růžena č. p. 51 8. ledna 71 let
SOUKUP Jaroslav č. p. 137 9. ledna 64 let
ŽIGMUND Ondřej č. p. 116 11. ledna 69 let
OPALECKÁ Božena č. p. 107 16. ledna 81 let
PUČIL Jaroslav č. p. 128 19. ledna 66 let
DUHANOVÁ Jaroslava č. p. 4 21. ledna 60 let
ŽIGMUNDOVÁ Alena č. p. 116 26. ledna 63 let
KÁBA Bohuslav č. p. 104 28. ledna 75 let
KLASOVÁ Miloslava č. p. 62 30. ledna 69 let

Únor 2018:
HRABCOVÁ Jitka č. p. 140 3. února 66 let
ZDENĚK Karel č. p. 48 6. února 77 let
LÖFFELMANNOVÁ Marie č. p. 126 13. února 73 let
OGROCKI František č. p. 116 19. února 93 let
ČERVENÁ Růžena č. p. 102 22. února 77 let
VĚTROVEC Miroslav č. p. 141 23. února 61 let
ŠULC Václav č. p. 132 25. února 74 let

Vítáme nového občánka Svéradic: 
27. října se narodil Filip Jechort
- mamince Andree Cejnarové a tatínkovi 
Petru Jechortovi moc gratulujeme. 
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Vánoční strom na návsi letos ozdobily nově rampouchy 
a při jeho slavnostním rozsvícení nás potěšily děti z ma-
teřské školy se svým roztomilým vystoupením. K předvá-
noční atmosféře tradičně přispělo i Volné sdružení horaž-
ďovických zpěváků a muzikantů, obec zajistila pro všech-
ny návštěvníky i účinkující nápoje pro zahřátí, děti si ve 
vestibulu nazdobily perníčky, paní Janečková předvedla 
své adventní a vánoční vazby a k ochutnání byla i teplá 
medovina.

Mikulášská nadílka, kterou letos poprvé uspořá-
dal v sobotu 9. prosince spolek Pacienti, se velmi vy-
dařila. Celý kulturní dům byl krásně vyzdoben a to nej-
větší překvapení čekalo na jevišti, kde se usídlilo vedle 
sebe nebíčko i peklíčko. Pro nadílku k Mikuláši si přišlo 
přes padesát dětí, které si také během celého odpoled-
ne mohly vyrobit vánoční přáníčka, a nakonec si dětičky 
zatančily na sále.

Betlémské světlo se i letos může rozsvítit ve vašich 
domovech díky paní Marii Šulcové, která ho bude předá-
vat na návsi u kapličky sv. Anny na Štědrý den od 10.00 
do 10.30 hodin.

Tradičně 25. prosince pořádají myslivci svůj bál se 
skupinou Experiment, i tentokrát pro vás chystají boha-
tou zvěřinovou tombolu a srdečně vás zvou.

Vánoční prázdniny v mateřské škole proběhnou 
od 27. prosince do úterý 2. ledna. V novém roce děti ve 
školce přivítají ve středu 3. ledna.

Obecní úřad bude uzavřen 
27. a 29. prosince, otevřeno 
bude ve čtvrtek 28. prosince  
v úředních hodinách. 

Vývoz popelnic bude mimořádně v sobotu 30. prosin-
ce místo pondělí 1. ledna, další harmonogram odvozu 
komunálního odpadu zůstává nezměněn, tedy jednou 
za čtrnáct dní vždy v pondělí v lichém týdnu. Letošní 
známky na popelnice zůstávají v platnosti do konce led-
na příštího roku.

Na novoroční pochod můžete vyrazit v pondělí 1. ledna 
ve 13.30 hodin, prezentace je u obecního úřadu, nebude 
chybět ani občerstvení ve Slatině.

Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 6. ledna od 9.30 
hodin, kdy vás navštíví koledníci se zapečetěnou poklad-
ničkou. Sbírku zajišťuje Oblastní charita Horažďovice.

1. kolo volby prezidenta se bude konat ve dnech  
12. a 13. ledna, případné další kolo bude o čtrnáct dní 
později, a to 26. a 27. ledna. Volební místností pro náš 
okrsek je jako obvykle vestibul kulturního domu.

Výroční schůze místního sboru dobrovolných hasi-
čů se uskuteční v sobotu 6. ledna od 18.00 hodin v hos-
podě U Turků, na hasičský bál s bohatou tombolou jste 
srdečně zváni 27. ledna, k tanci i poslechu zahraje skupi-
na Mild band.

Masopust vychází v příštím roce již na sobotu 10. února  
a uvažuje se o posunutí začátku průvodu na dřívější čas. 
O přesném začátku budete včas informováni.

Plesovou sezónu uzavírá sportovní ples v sobotu  
3. března, hudbu zajistí skupina Melodion. Pořádající fot-
balový klub vás srdečně zve.

Jindřiška Doláková

ZaJÍMaVOSTi, UDÁlOSTi, STřÍPKy…



Svéradice poznal ing. arch. Straňák 
začátkem sedmdesátých let mi-
nulého století, když sem přijel 
pracovně, za účelem vyprojekto-
vání nového kulturního zařízení 
a obchodu s potravinami. A když 
dostal nabídku od tehdejšího ve-
dení obce na koupi prázdné cha-
lupy č. p. 58, neváhal ani minutu 
a tento objekt zakoupil. Nejdříve 
sem jezdili se svojí manželkou Vě-
rou jako chalupáři a nakonec se 
v roce 1997 do naší vesnice na-
stěhovali natrvalo. V roce 2006 se 
zapojil do veřejného života, když 
kandidoval do obecního zastupi-
telstva a od občanů dostal plnou 
důvěru. Zastupitelem zůstal ješ-
tě další dvě volební období, ale 
to současné už bohužel nedokon-
čí. Byl u toho, když v roce 2002 
vznikly naše obecní noviny, a jeho 
odborné články a hlavně fotogra-
fie jsme mohli nalézt v každém 
čísle. Právě fotografování bylo 

jeho velkým koníčkem a Tomáše 
jsme mohli s fotoaparátem v ruce 
spatřit na všech akcích, které se 
v obci konaly. Jeho skvělé foto-
grafie jsme dlouhá léta pravidel-
ně obdivovali v hospodě U Turků, 

kde měl svoji vývěsku, na které 
svoje díla pravidelně vystavoval. 
V naší hospodě měl i svoje mís-
to pravidelného štamgasta a asi 
jako jediný z naší obce byl pravi-
delným, doslova každodenním ná-
vštěvníkem. 
Jeho místo je však už několik 

měsíců opuštěné, a to jak v hos-
podě, tak na zasedání zastupitel-
stva, a nikdy se už nepotkáme ani 
na žádné akci. Nejcitelněji však 
bude chybět u domácího krbu, 
kde zanechal manželku Věru, své 
dvě dcery a jejich manžely, čtyři 
vnuky a jednu pravnučku. V jejich 
srdcích však bude Tomáš žít dál  
a vzpomínky na něj zůstanou na-
věky, ty vymazat nejdou. 
Bude chybět i nám všem, všem 

svéraďákům, protože s námi něco 
ve Svéradicích prožil a byl prostě 
jedním z nás.

ČEST JEHO PaMÁTCE! 
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vzPomÍNka

ing. arch. Tomáš Straňák  
(*21. 9. 1937 – †18. 11. 2017)

Během letních měsíců dělala ing. Šulcová s Tomášem 
rozhovor pro Naši vesnici Svéradice a v té době nikdo z nás 
netušil, že o tři měsíce později budeme o něm mluvit jen v čase 
minulém. Ještě koncem září, když slavil kulaté osmdesátiny, 
byli jsme u něj doma s gratulací. Měl dobrou náladu a s chutí 
jsme si přiťukli štamprličkou moravské slivovice. Vůbec nás 
nenapadlo, že to je poslední sklenička, kterou s Tomášem právě 
společně pijeme. V sobotu 18. listopadu pak přišla zpráva, které 
jsme se hodně dlouho zdráhali uvěřit. Zákeřná nemoc nakonec 
byla silnější a přemohla organismus člověka, který si prohry 
nikdy nepřipouštěl a dodržoval jasné, pevné zásady.
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sPolky v obci

Prvního dubna jsme lovili hasičskou 
nádrž. Ta sice jako produkční rybník 
moc nefunguje, ale je velmi dobrá na 
zimování rybí násady, protože přítok 
i odtok je v potrubí a žádná vydra ji 
zatím neobjevila. Počátkem května 
jsme dodrželi slib daný starostovi, 
rozbourali jsme a uklidili starou chat-
ku na nářadí v zahradě MŠ. Počátkem 
července jsme posekali louku před 
kostelíkem a v polovině srpna jsme si 
sečení Kostelíku zopakovali a uklidili 
jsme starou trávu v okolí, tentokrát 
před poutí a opravdu důkladně.  
S příchodem podzimu nám konečně 

začalo to, na co se celý rok těšíme 
– „rybářské žně“. Na výlov našeho 
Mlýňáku jsme zvolili datum 28. září  
s tím, že z toho uděláme tradici, 
a proto počínaje letošním rokem 

budeme vždy lovit na sv. Václava. 
Myslíme si, že se nám výlov pove-
dl a několik desítek přihlížejících bylo 
spokojeno nejen s cenou prodáva-
ných ryb, ale i s příjemně stráveným 

svátečním čtvrtečním odpolednem. 
V říjnu jsme lovili Čekanec a posled-
ní sobotu v listopadu Rybníček. V 
opravdu studeném dopoledni jsme 
si tentokrát připravili na občerstvení 
i teplé nápoje, které přišly vhod ne-
jenom lovícím rybářům, ale i mnoha 
přihlížejícím divákům. 
Myslíme si, že letos se nám podaři-

lo splnit vše, co jsme si naplánovali,  
a odpracovaných více než 250 hodin je 
toho důkazem. Naše spolupráce s obcí 
je na velmi dobré úrovni a doufáme  
v její pokračování i v dalších letech.
Za spolek rybářů vám přejeme 
krásné Vánoce a šťastný nový 
rok 2018.

Pavel Klas – předseda

Svéradická ryba 2017
Po loňském vítězství ve výběrovém řízení jsme se opět pustili do dalších úprav a zvelebová-
ní okolí našeho krásného Mlýnského rybníka. Hned z počátku roku nám Mlýňák krásně za-
mrzl a ledová vrstva byla místy až 20 cm silná. aby se nám neudusila rybí násada, kterou 
jsme na poslední chvíli stačili sehnat a nasadit, museli jsme často led prořezávat. Počátkem 
února jsme si udělali naši první letošní velkou brigádu. a protože šlo chodit po ledě, vyřezali 
jsme náletové křoví a uklidili jsme celou část meze od hráze až po skálu.
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akce v obci

Ke zpestření večera přispěli i děti z naší 
mateřské školy, které pod vedením ředi-
telky Nadi Klasové vystoupily s krásným 
a působivým pásmem básniček a písni-
ček s vánoční tématikou. Během celého 
programu, ale také před i po jeho skon-
čení se mohli v mrazivém počasí všich-
ni návštěvníci zahřát teplými nápoji, ať 
už alkoholovými, nebo nealkoholovými. 
A že jim chutnalo, dokládá to, že veš-
keré připravené zásoby grogu a svaře-
ného vína byly zcela vyčerpány. Účast 
byla na zdejší poměry opravdu slušná 
a to je dobře, vždyť takovýchto oslav 
není během roku tolik, a proto by se lidé 
měli alespoň v jejich rámci společně se-
jít, pobavit a vzájemně si popovídat.
Součástí této akce byl i tzv. doprovod-

ný program, který proběhl od 16:00 ho-
din ve vestibulu kulturního domu. Paní 
Janečková z Olšan opět přijala naše 

pozvání a všem návštěvníkům ukazo-
vala svoje dovednosti při výrobě ad-
ventních a vánočních vazeb. Její umění 
ocenilo mnoho lidí, kteří si její krásné 
výrobky zakoupili a ozdobí si jimi svoje 
domácnosti po dobu adventu. Velkou 

pozornost pak vzbudila možnost vlast-
noručně si ozdobit napečené perníčky. 
K tomu účelu přaipravené stoly byly 
obležené hlavně dětskými návštěvní-
ky. Perníčky každoročně pečou členky 
místního Svazu žen a i letos jich při-
pravily velké množství, různých druhů 

a velikostí. Je třeba konstatovat, že zá-
jem o jejich zdobení byl opravdu znač-
ný, a přesto, že jich bylo k dispozici 
opravdu hodně, nezbyl ani jediný! Na-
zdobené perníčky si každý mohl odnést 
domů a pochutnat si na nich. vdu

V pátek 1. prosince proběhla, dalo by se říci, už tradiční akce 
(konala se už pošesté) rozsvícení Vánočního stromu jakožto 
slavnostní zahájení adventního období. Sešli jsme se všichni 
na návsi před kaplí sv. anny a vyslechli si nádherné advent-
ní písně v podání Volného sdružení horažďovických zpěváků  
a muzikantů s kapelníkem Jirkou Kučerou. 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
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akce v obci

V úvodu se děti bavili vlastní výrobou vánočních pohlednic  
v připravené kreativní dílničce a i tady kapacita židlí a stolů 
byla stoprocentně naplněna.

Zlatý hřeb programu byl naplánován na čas, až se venku 
trochu setmí, aby vynikly připravené světlené efekty. Je třeba 
zdůraznit, že spolek „Pacienti“ pod vedením šéfové paní Mi-

chaly Novotné nádherně vyzdobil sál i vestibul, ale to nejhez-
čí se skrývalo pod zataženou oponou, na jevišti. Když nadešel 
ten správný čas, začala se opona pomalu hýbat a postupně se 
objevovalo to, co bylo dosud schované. Na jedné straně jevi-
ště, a to na levé, jsme uviděli nebe se dvěma anděly a sv. Mi-
kulášem, kdežto na straně pravé se před námi zjevilo peklo se 
třemi pořádnými čerty a kotlem pro hříšníky. Pod kotlem bylo 
pořádně roztopeno a stoupající pára dávala tušit, že voda už 
vaří a ti co zlobili, se mají na co těšit. Nebe a peklo byly rozdě-
leny plotem a čertíci měli do nebeského pásma zakázaný pří-
stup. V nebeské zóně měl sv. Mikuláš před sebou knihu hříchů 
a postupně si k sobě na jeviště volal všechny zapsané dětičky, 

aby se zpovídali, jak to bylo s jejich zlobením. Andělé měli 
připraveny různé otázky a po jejich zodpovězení musely děti 
říci nějakou básničku, popřípadě něco zazpívat. Poté slíbily, že  
v nadcházejícím roce budou už hodné, a na cestu z nebíčka 
obdržely sladkou odměnu. Nakonec se ukázalo, že pekelníci za 
plotem žádnou práci mít nebudou, protože hodné děti přece 
do pekla nemusí. Někteří „špunti“ si však chtěli vyzkoušet, jak 
to je vlastně s tou vodou v kotli, a proto dobrovolně do této 
pekelné nádoby vlezli. A kupodivu se nic nestalo! Nakonec se 
ukázalo, že tam žádná vařící voda není, a tak zase z kotle ra-
dostně vyskočili, ale v hlavách jim zůstal neskutečný zážitek. 
Po obdarování všech přítomných dětí skončil oficiální program 
a začala tzv. čertovská diskotéka, kterou měl na starosti čert 
absolvent Ivo Smitka. A řádilo se ještě dlouho a dlouho.

Tuto povedenou akci z velké části financovala obec Svéradi-
ce a spolek Pacienti pak vše profesionálně zorganizoval, včet-
ně zajištění veškeré výzdoby. V hlavách organizátorů už je 
plán Mikulášské nadílky 2018 a věřte, že se máte na co těšit. 
Bude to ještě lepší než letos!

vdu

MiKUlÁŠKÁ NaDÍlKa
V sobotu 9. prosince proběhla v sále kulturního 
domu velkolepá akce pod názvem MiKUlÁŠSKÁ 

NaDÍlKa. akce určená převážně pro malé děti 
přilákala nejen ty nejmenší, ale i mládež o trochu 
starší a také nemálo dospělých. a tak při zaháje-
ní akce krátce po 15. hodině byla všechna místa 
k sezení obsazena a ti co přišli později, si museli 

židle ke stolům přidávat.



Odměnou jim bylo opékání špekáčků. Při vánočním fotogra-
fování jsme v letošním roce udělali změnu a dětem to na 
fotkách sluší díky paní Vokrojové z Blatné. Ve školce i v KD  
v Horažďovicích jsme zhlédli několik pohádek, ve školce nás se 
svým programem bavila živá zvířátka, zapojili jsme se do sou-
těže „Domestosproškoly“ a s výukovým programem jsme se 
se Zdravíkem, pomyslně vláčkem, vydali do zoo.

Nečekaně a neplánovaně nás zkontrolovala Krajská hy-
gienická stanice z Plzně a Česká školní inspekce. Vždy je co 
zlepšovat. Kdyby tomu tak nebylo, nedělali bychom naši prá-
ci dobře. Obě kontroly dopadly k oboustranné spokojenosti.                                                                               
Určitě veliká pochvala patří dětem, které vystupovaly u rozsví-
cení vánočního stromu a všem nám svým vystoupením zpří-
jemnily adventní čas. 

V úterý 5. prosince nás svou návštěvou poctil Mikuláš, an-
děl a čert a s nimi přišla i Kniha hříchů. Aby si děti zasloužily 
nadílku, musely odříkat básničku či zazpívat písničku a slíbit, 
že se polepší. Na krásný koncert nás pozval Pavel Novák do 
KD Horažďovice a přiblížil nám adventní čas nazvaný Od čer-
ta k Ježíškovi.                                                                                                            

Agnes a Jenny – dva speciálně vycvičení psi – za námi do-
razili se svou cvičitelkou a toto setkání bylo zajímavé, pouč-
né i hravé. Jak pro Agnes s Jenny, tak pro děti. V tomto čase 
jsme s dětmi připravovali pozvánky na vánoční besídku, zdobili 
školku, vyráběli vánoční svícny a vycházky směřovaly do KD, 

kde jsme nacvičovali vánoční vystoupení. Konalo se v sobotu  
16. 12. 2017 a dětem se určitě povedlo zklidnit napjatou před-
vánoční atmosféru. Rodiče k našemu vystoupení přispěli výro-
bou pomponů a šitím sukýnek pro holčičky. Děkujeme.    

Během podzimu do školky nastoupili dva noví kamarádi – 
Verunka a Matýsek – a od nového roku se budeme těšit na 
další dva, a tím bude plně naplněna kapacita MŠ.

Na závěr chci poděkovat především panu starostovi, ale  
i všem zastupitelům obce za spolupráci. Děkujeme všem rodi-
čům za jejich přízeň. Veliké poděkování patří všem, kteří donesli 
na různé akce doplňky, pomůcky, materiál ke tvoření s dětmi, 
něco na zub, nebo jen za to, že přišli a přinesli dobrou náladu, 
které není nikdy dost. Za velice pěkný finanční dar děkujeme 
paní Hrbáčkové a panu Vitáskovi z Lažánek. Malou část jsme  
z něho již uplatnili nákupem nerezové várnice do jídelny.

Nyní se již děti těší a doufají v příchod tajemného Ježíška. 
Věnovali jsme pozornost tématu, abychom dětem pomoh-
li rozlišit českého Ježíška od Santa Klause, který  tažen soby 
naděluje v severských zemích hovořících odlišným jazykem.    

Za kolektiv mateřské školy přeji všem krásné, klidné, poho-
dové svátky, do nového roku mnoho zdraví a dětem splněná 
přání od Ježíška. 

Dění v MŠ můžete sledovat na veřejné facebookové strán-
ce Mateřská škola Svéradice a na internetové adrese skola-
ceksve.rajce.net.                 Naďa Klasová – ředitelka MŠ
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MaTEřSKÁ ŠKOla

Podzim a advent ve školce
Jako již tradičně v předvánočním čase se ve školce i mimo ni konalo několik akcí. Podzim jsme odstartovali tvo-
řivou dílničkou rodičů a dětí, hrou s hlínou s paní Kahounovou a asi o tři týdny později opět rodiče se svými dět-
mi mohli zapojit svoji fantazii při podzimním tvoření. 
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fOTBalOVÝ KlUB

Sezóna 2017/2018 – závěr podzimní části

V našem hodnocení jsme po-
sledně skončili u domácí prohry 
s Bolevcem 2:4. První listopa-
dovou neděli jsme jeli na hřiš-
tě nedalekého rivala, v té době 
druhého mužstva tabulky, So-
kola Mochtín. Mužstvo před-
vedlo výborný kolektivní výkon 
a po zásluze vyhrálo 3:2, a to 
ještě spoustu šancí neproměni-

lo. Konečně se dařilo Romanovi Kábovi, který se na podzim 
trochu trápil a v tomto zápase dal dva krásné góly. Následný 
víkend pak patřil lokálnímu derby, když jsme na domácím 
hřišti hostili TJ Žichovice. Za velmi chladného a deštivého 
počasí naši fotbalisté dokázali potvrdit výhru z Mochtína  
a deklasovali svého soupeře jasnou výhrou v poměru 4:0. 
Zápas jsme rozhodli již v prvním poločase, když už ve 33. 
minutě byl brankový příděl vyčerpán. Ve druhé půli měli 
hosté několik výborných příležitostí, zahrávali dokonce 
penaltu, ale Michal Soukup měl svůj den a vše bravur-
ně vychytal. Poslední podzimní utkání jsme odjeli sehrát 
18. listopadu na hřiště plzeňských Černic a v koutku duše 
jsme doufali, že bychom nějaký bod mohli přivést. Bohužel  
z různých důvodů neodcestovali na zápas opory Karel 

Hoch, Aleš Vachuška ani Dan Klas a to byl asi rozhodující 
faktor naší prohry 3:1. I v nekompletním stavu jsme byli 
vyrovnaným soupeřem, ale rozhodující jsou vstřelené góly, 
a v této disciplíně jsme neuspěli. Tímto zápasem se uza-
vřel podzimní účet 1. A třídy a při pohledu na průběžnou 
tabulku se najdeme na 12. místě se ziskem 16 bodů. Na 
jaře nás bude čekat hodně práce, protože jistota záchrany 

znamená skončit nejhůře na desátém místě. Horší umístě-
ní znamenají buď baráž, nebo přímý sestup.

U hodnocení B mužstva nám schází pouze poslední pod-
zimní zápas, který jsme sehráli na hřišti Sokola Chudenice. 
Na hřišti tohoto soupeře se nám nikdy nehrálo dobře a ten-
to zápas nebyl výjimkou. I když jsme v tomto utkání třikrát 

vedli, nakonec jsme odjížděli domů s porážkou 4:5 a také  
s výrazným pocitem křivdy. Rozhodující gól jsme obdrželi  
v 6. minutě nastavení, a to ještě po hrubém zákroku na na-
šeho gólmana. Pan rozhodčí byl zřejmě rozhodnutý hrát až 
do té doby, než domácí tým nevstřelí branku. Zaznamena-
li jsme třetí prohru v řadě, a to se také odrazilo v postavení  
v tabulce: přezimujeme na 12. místě se ziskem 14. bodů. Tedy 
i naši rezervu čekají na jaře záchranářské práce, ale všichni 
věříme, že tak zkušené mužstvo si s tím úspěšně poradí. 

 Mladší žáci si dlouho zvykali na větší rozměry hřiště, pro-
tože v minulých sezónách jsme v mládežnických soutěžích 
měli starší přípravku a tam se hraje na podstatně menší 
ploše. S přibývajícími zápasy se naši mladí fotbalisté po-
stupně „otrkávali“ a ve druhé části podzimu se už dostavili  
i lepší výsledky, a dokonce i první bodové zisky. V osmičlen-
né tabulce jsou sice po polovině soutěže poslední, ale zisk 
pěti bodů a několik velice dobře odehraných zápasů je ur-
čitě velkým příslibem do budoucnosti.                        vdu

fotbalový klub přeje všem  
krásné Vánoce a vše nejlepší  
do nového roku 2018.
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VÁNOČNÍ ZaMyŠlENÍ i.

Třeba ten biblický příběh vánoční, jehož předehra se udála  
v Nazaretu zhruba před dvěma tisíci lety. A takto stojí o tom psáno  
v Bibli, v evangeliu sv. Lukáše: „Anděl Gabriel byl poslán od Boha 
do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnou-
bené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jme-
novala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: Buď zdráva, milostiplná! Pán 
s Tebou! Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav 
znamenat. Anděl jí řekl: Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost 
u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jména Ježíš. Bude na-
zván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, 
bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království ne-
bude mít konce.“ A čas poklidně běží. Až když „v těch dnech vyšlo 
nařízení od (římského) císaře Augusta, aby se v celé říši proved-
lo sčítání lidu. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého 
města (ze kterého pocházel). Také Josef se odebral z galilejské-
ho města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které 
se jmenuje Betlém, protože byl z rodu Davidova (z rodu a kmene 
krále Davida), aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou 
ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se 
jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, za-
vinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku 
nebylo pro ně místa.

V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na 
hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva 
Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim 
řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen 
lid. V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus 
Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do 
plének a položené v jeslích.“ A náhle bylo s andělem celé množ-
ství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech 
Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení!“ Když an-
dělé odešli od nich do nebe, řekli si pastýři mezi sebou: „Pojďme 
tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám to Pán 
oznámil. Pospíchali tam a nalezli Marii a Josefa i děťátko polože-
né v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti 
pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři 
vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažova-
la o tom. 

Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co sly-
šeli a viděli, jak jim bylo pověděno.

Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jmé-
no Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně.“  
(Ježíš-Jehošua znamená v hebrejštině Jahve – Hospodin je spá-
sa, Ten, který spasí, Spasitel, Zachránce).

A potom ještě k tomuto vánočnímu příběhu neodlučitelně pat-
ří událost, kterou zaznamenal evangelista Matouš, a sice příchod 
(tří) mudrců (králů) od východu, které do Betléma přivedla hvězda, 
kterou uviděli na východě, a šla celou cestu před nimi, až se za-
stavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zarado-
vali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho 
matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladni-
ce a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“ (Kadidlo jsou zrnka 
pryskyřice, jež vytváří vonný dým. Myrha je vonná, léčivá, hojivá  
a i balzamovací mast.)

Tak to byl příběh a události, jak jsou zapsány v Bibli, v Písmu 
Svatém, a lidé mu beze všech pochybností věřili, měli to za jistou 
pravdu. A nejednou slyšíme v jedné novodobé vánoční písni, me-
lodicky velice pěkné, slova tak nějak v tom smyslu: „Projděme si 
popředu i pozpátku tu krásnou pohádku, kterou nám vykouzlil čas.“ 
Tak tedy to všechno je pohádka? Pohádka, anebo pravda? V tom 
se asi všichni těžko shodneme. Každý si stojí na svém. 

A tak zkusím něco z Vánoc od jiného konce. V jedné vánoční 
písni se zpívá: „V Betlémě se láska zrodila.“ (Autor textu vychází 
ze slov evangelia sv. Jana: Bůh je láska.) Tak něco napsat o lásce. 
Ano, to je pěkné a nosné téma. Ale mnozí řeknou: Prosím vás, dej-
te nám pokoj s řečmi (ti hrubší řeknou „s kecy“) o lásce.

V posledních letech svého života si bývalý náš pan prezident Vác-
lav Havel často posteskl, že ho lidé nechápou, že ho mnozí i po-
směšně nazývají přízviskem „pravdoláskař“, a to proto, že stále mlu-
ví o pravdě a o lásce. Tak těm, kdo se pravdě a lásce smějí, (i když 
nejsem žádný prorok), bych si klidně dovolil říci: ať se klidně prav-
dě a lásce smějí, ale s jistotou je možno říci, že ve světě bez pravdy  
a bez lásky se brzo dosmějí, smích je brzy a rychle přejde a už mož-
ná pomalu a jistě přechází, když vidíme, jaká doba je a jaká přichází.

V jedné písni z oblasti popu se zpívá: „Jen s láskou má svět na-
ději.“ A láska a naděje mají ještě jednu nerozlučnou sestru: víru. 
Říká se jim dohromady božské ctnosti: víra, naděje a láska. Jejich 
symboly jsou kříž, kotva a srdce. A tak nám všem přeji jako přání 
vánoční i novoroční, jako přání celoroční, aby příběh vánoční ne-
byl pro nás pohádkou, ale pravdou, a aby všichni uvěřili, aby všich-
ni věřili v pravdu: že „jen s láskou má svět naději!“ 

P. Stanislav Bušta

A že prý bych mohl, či dokonce že bych měl, že bych 
jistě směl napsat něco vánočního do novin; že z titu-
lu svého postavení mám k tomu všechny předpoklady  
a že by se to ode mne prý snad nejlíp hodilo. Jenže co  
a o čem napsat? No přece o Vánocích. A to je téma ve-
lice pěkné, široké, je o čem psát, tak co vybrat.
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Co pro vás tedy Vánoce reálně znamenají? Prožíváte sku-
tečně období klidu a míru? Nebo jste podlehli komerční-
mu aspektu a točíte se hlavně kolem dárků? Každý zažívá 
jiné pocity. Lidem, kterým se opravdu daří jejich vlastní vy-
sněný smysl Vánoc naplňovat, s velkou poklonou gratuluji.  
U mě to tak totiž poslední léta vůbec nebylo. A co je horší  
– nejsem v tom sám. Drtivá většina lidí v mém okolí prožívá 
Vánoce spíše jako starost nežli slast. 

Společnost se totiž dynamicky mění a s těmito změnami 
se mění i požadavky na společenské události. Dostatek pe-
něz a marketingové kampaně udělaly z období klidu obdo-
bí bouře. Chodíme se záměrně mačkat do obchodů, kde se 
mačkají i ostatní, a zachraňujeme, co jsme nestihli přes rok. 
Říkáme si: „Příští rok to bude jiné. Příští rok začnu včas.“ 
Ale nezačnu. Nezačnu, protože nákup vánočních dárků po-
ciťuji jako nutnost, která se automaticky vyžaduje. Nedám 
dárek – příjemce se urazí. Dostanu dárek ve větší hodnotě 
než mnou koupený dárek – cítím se provinile. Potěcha člo-
věka malým symbolickým dárečkem? Ale kdeže, to už dnes-
ka přece nikdo neocení. A tak na poslední chvíli vymýšlím, 
co by asi obdarovávaný potřeboval, o čem přes rok mluvil.  
A Vánoce se z velké části rázem smrskávají do jedné otáz-
ky: „Tak co já jim letos koupím?“

Samozřejmě – vánočních symbolů, které mi připomínají, 
o čem Vánoce jsou, je všude ažaž. Samí sobi, samé betlé-
my, stromečky, výzdoba. Ale jaký je účel těchto věcí? Jis-
tě, naladit člověka na vánoční atmosféru, ale proč? Aby se 

šel mačkat do obchodu a nakupoval. Když jsem poslouchal 
už poněkolikáté rozhovor na téma „já vůbec nevím, co jim 
koupit, poraď mi“, došlo mi to. Vánoce pro mě nemají tako-
vý smysl, jaký bych chtěl. A bylo by jednoduché svalit to na 
dnešní dobu. Ale není to tak. Byl jsem to já, kdo se rozhodl 
účastnit se každoročně dárkovacího stroje.

Letos… Letos jsem si ale předsevzal, že to bude jiné. Dár-
ky mám vymyšlené a sfouknul jsem je nadvakrát. Nezna-
mená to ale, že bych nakoupil horší dárky nebo že bych si 
nedal záležet, to vůbec. Jen jsem si zapsal, co kdo potřebu-
je, popřípadě se doptal a nakoupil. Z dárků totiž už nebudu 
dělat vědu. Lidem, které chci potěšit, koupím, o co si v prů-
běhu roku vlastně sami řekli, a zbytek času si budu užívat 
opravdový mnou chtěný smysl Vánoc. A co je pro mě smy-
slem Vánoc? Pro mě je to pocit radosti. Uvolněné povídání 
doma s rodinou, s kolegy v práci, s kamarády u piva. Bez 
stresu. Bez dárků. Společenská konverzace, kterou provází 
smích a zábava. 

Na začátku článku jsme si položili otázku: Co pro vás reál-
ně znamenají Vánoce? Letos pro mě Vánoce znamenají po-

cit radosti. Žádný stres, žádné dárkové povinnosti. Přiroze-
né žbrblání s lidmi, kteří mě baví. A zábava je pro mě smích, 
tedy radost. Pokud i vy chcete změnit význam Vánoc pro 
vás, najděte si svůj vlastní smysl Vánoc a pomocí něj změň-
te, co pro Vás Vánoce reálně znamenají. Vánoce tady přeci 
nejsou od toho, aby každý rok přinášely tlak. Jsou tady od 
toho, aby přinášely uvolnění a dobrý pocit.

Josef Smitka ml.

VÁNOČNÍ ZaMyŠlENÍ ii.

Smysl Vánoc
Rozhodl jsem se zjistit, co pro mé okolí znamenají Vánoce. S čím si je mí kamarádi spojují a jaké pocity v tomto 
období zažívají. Před pokračováním ve čtení článku si sami řekněte, co pro Vás Vánoce reálně znamenají. Zdů-
razňuji slovo reálně, protože při této otázce lidé odpovídají slovy rodina, atmosféra, dobrá nálada apod., i když 
skutečným vyjádřením jsou často slova jako stres, zvýšené výdaje, nutnost.

Na začátku článku jsme si položili otázku: 
Co pro vás reálně znamenají Vánoce?  
letos pro mě Vánoce znamenají pocit radosti. 
Žádný stres, žádné dárkové povinnosti. 
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HORaŽďOViCE

A pokračujeme dále směrem na náměstí a míjíme dneš-
ní papírnictví, kde svého času míval obchod můj táta, kde 
se prodávaly látky, prádlo, galanterie, ale i brejle. Otec 
zde měl povolení též prodávat třaskaviny pro 
zdejší lomy, střelný prach a pomůcky pro 
zdejší myslivce. Dynamit, rozbušky a další 
věci uchovával táta za městem ve skladu za-
kopaném do země, kde se říkalo ,,Na Hrád-
ku“, nedaleko silnice na Střelské Hoštice.

 Kdysi se nájemníci nazývali ,,partaje“. Hod-
ně partají obývalo dům č. 15 a jedna par-
taj byla tam, kde je dnes finanční úřad, dří-
ve se říkalo ,,berňák“. V čísle 15 též bydlela 
a měla obchod rodina Zíků, o které se říkalo, 
že byli první, kdo do Horažďovic přinesl ,,bílý 
sport“, tenis. Hřiště, které nazývali ,,kurt“, 
bývalo v uličce před šraňky. Dále jdeme oko-
lo více než 200 let starého domu č. 14, kde bydlela rodi-
na Treich lingerů, manželé Herta a Artur s dětmi Jiříkem  
a Evičkou. V letech 1966–69 tento dům prodělával generál-
ní opravy a změny. Bouraly se zdi, zesilovaly stropy, zrušil 
se vchod do domu z náměstí a zbourala se sýpka na dvoře  
a pod ním. Během těchto úprav se našel tehdá v domě 
,,poklad“. Byly to rodinné dokumenty rodiny Treichlingerů 
až do doby deportace Židů z Horažďovic do koncentračních 
táborů a mince ze 17. století. Dokumenty byly předány ho-
ražďovickému muzeu, ale mince se cestou do muzea bohu-
žel někam zakutálely. Artur Treichlinger tehdá myslel a uva-
žoval dopředu, do daleké budoucnosti, co a jak bude, až 
válka skončí. Proto vybudoval ve zdi skrýš, do které scho-
val zmíněné dokumenty, a myslel i na finanční prostředky.

 Jdeme dále okolo domu č. 13, kde byl obchod a technic-
ká labolatoř pana Zborníka a vchod do Zámecké hospody. 

V obchodě u Zborníků prodávala paní Zborníková šunčič-
ku, kterou krájela elektrickým strojkem na tenoučké plát-
ky. Manžel Stanislav byl vyučený radiomechanik s nadprů-
měrnými znalostmi, který prodával, opravoval nebo vy-
měňoval rádia ze širokého okolí. Krám byl tak nemožná 
kombinace obchodu uzenin a elektronické laboratoře. 

V kuchyni Zámecké hospody vládla znamenitá kuchařka 
paní Boublíková a lokál měl na starost pan Karel Boublík. 
Lokál byl rozdělen na dvě části, v přední hosté hlavně jedli 
a pili. V druhé se scházela téměř stejná parta horažďovic-
kých občanů, kteří zde politizovali, kouřili a popíjeli dlou-
ho do noci. 

 A nadešla doba německé okupace, doba 
temna. Po obsazení Horažďovic Němci  
přišly nové zákony, nová nařízení, vý-
hružka stanným právem a upozorně-
ní, že neuposlechnutí nových pořád-
ků se bude trestat smrtí. Aby okupan-
ti zamezili poslechu českého vysílání  
z Londýna a možnosti dozvědět se, 
co se děje na frontách, nařídili zru-
šit krátkovlnné vysílání rozhlasu. Kaž-
dý radiový přijímač musel být podro-
ben úřednímu odstranění krátkých 
vln, a to pod pohrůžkou smrti. Pan Sta-
nislav Sborník svým umem ale zpát-

ky namontoval tyto vlny do přijímače v Zámecké hospodě  
a pak se svými stálými hosty v malém lokálu za zata-
ženými roletami poslouchali, co se opravdu děje na bo-
jištích. Našli se ale čeští lidé kolaborující s Němci. Ně-
kteří vystupovali veřejně, jiní tajně a organizovali se ve 
sdružení Vlajka. Členové tohoto sdružení udali hosty Zá-
mecké hospody za ilegální poslech zahraničního rozhlasu  
z Londýna. Podle dostupných pramenů bylo zatčeno celkem 
28 občanů a mezi nimi pan Boublík a pan Zborník. Oba za-
platili tento ,,přestupek“ svým životem. Boublík, že poskytnul 
místo, a druhý, že svým uměním umožnil poslech. Půjdete-li 
okolo domu č. 13 a dále směrem do zámku, věnujte prosím 
tichou vzpomínku na tyto místní české vlastence.

Podle knihy J. fischla a H. Smetanové  
zpracoval Václav Strolený

Pokračování příště

Procházky po Horažďovicích – 4. část
Dnes začneme další procházku u Červené brány,  
kde naproti dnešnímu veřejnému WC býval jakýsi po-
chmurný obchůdek, který provozovala starší nepřívě-
tivá dáma. Prodávala tam hlavně mléko, tvaroh a vej-
ce. Mléko se v té době prodávalo na žejdlíky a vejce 
na tucty. Dnes již není ani stopy po tehdejší mlékár-
ně, zmizela právě tak, jako zmizely žejdlíky a jiné po-
dobné míry a váhy. 
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BESEDy – UKONČENÍ
Začátkem listopadu, konkrétně v pátek 3. 11., 

proběhla ve vestibulu kulturního domu velice zají-
mavá a nesmírně poutavá beseda s Mgr. Václavem 
Chaloupkem, známým režisérem, scénáristou, mi-
lovníkem přírody, tvůrcem nádherných večerníčků 
se zvířátky a také současným senátorem za náš 
volební obvod. Pan Chaloupek dodržel slib, který 
nám dal v loňském roce, kdy zde byl poprvé, že 
když bude zájem, do Svéradic opět přijede a bude 
ve svém vyprávění pokračovat. Nebylo lehké, aby 
našel ve svém nabitém kalendáři volný termín, ale 
protože si pamatoval na svůj slib a také proto, že 
se mu u nás líbilo, upravil svůj program tak, aby 
opět Svéradice navštívil. On svůj slib sice dodr-
žel, ale bohužel naši občané ne. Na jeho vystou-
pení se dostavila necelá dvacítka zájemců, kte-
ří tak zaplnili ani ne polovinu přichystaných míst. 
Je to opravdu smutné a zástupci obce, kteří tuto 
akci zorganizovali, se pak před panem senátorem 
cítili hodně trapně. Není vůbec jednoduché zajis-
tit takovou osobnost, aby přijela do menší vesni-
ce, jako je ta naše, a když se to povede, zjistíme, 
že vlastně drtivou většinu našich občanů to neza-
jímá! Pan Chaloupek zvládl vše mistrovsky, nedal 
najevo, že ho malá účast mrzí, a ti co přišli, určitě 
nelitovali. Celou tu dobu dokazoval svoji profesio-
nalitu a prokázal, že je ve svém oboru opravdová 
osobnost. On by mohl vyprávět hodiny a hodiny, 
ale na příští rok jsme už další termín nesjednali. 
Jedna ostuda stačí.

Na základě zkušeností z posledních let jsme se 
rozhodli, že už nebudeme jakékoliv jiné besedy 
pořádat, protože účast neustále klesá a dělat něco 
pro pár stále stejných lidí asi není rozumné. Be-
sedy jsme pořádali po dobu šesti let a na začátku 
byl nápad připravit pro lidi něco nového, co tady 
předtím nebylo. Účast byla zpočátku velice solid-
ní a na některé besedy přišlo i kolem 50 lidí, což 
je na velikost naší obce určitě velice slušné. Po-
stupem času zájem upadal a účast byla stále slab-
ší a slabší. Poslední kapkou pak byla právě tato 
poslední beseda. Naše rozhodnutí je definitivní, 
ale samozřejmě se nebráníme iniciativě místních 

spolků, kdyby samy přišly s nápadem něco podob-
ného uspořádat. Jsme připraveni jim poradit, po-
případě poskytnout jakoukoliv pomoc. Něco končí 
a něco nového třeba může začít. 

filM PROTi VŠEM – DEBaTa
V posledním vydání „Našich novin“ vyšel článek  

k 60. výročí natáčení filmu „Proti všem“ v naší ves-
nici. Tímto krátkým článkem jsme chtěli pouze při-
pomenout událost, která byla v té době pro naši 
malou obec velice významná, protože natáčení se 
tehdy zúčastnilo mnoho občanů. Bylo proto pře-
kvapením, že několik čtenářů „Našich novin“ se sice 
neoficiálně, ale přesto ozvalo, že některé informa-
ce uvedené v tomto článku byly nepřesné. Nikdo  
z redakční rady není pamětník této události a úda-
je o natáčení jsme čerpali z různých internetových 
webů. Rádi bychom vše uvedli na pravou míru,  
a tak prosíme pamětníky, kteří na chybné údaje 
přišli, aby vše sepsali, a v nejbližším vydání novin 
původní stať doplníme. Rádi se poučíme a ostatní 
naši spoluobčané určitě také, vždyť spolupracovní-
kem našeho obecního periodika se může stát kaž-
dý z Vás! 

OSVĚTlENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Určitě jste si všimli nové výzdoby našeho vánoč-

ního stromu, kterou jsme během roku pořídili od 
firmy MV ENERGY, která má ve své náplni právě 
dodávky vánočního osvětlení pro města a obce. 
Původně jsme objednali pouze 6 balení „kapají-
cích rampouchů“ (36 ks), ale to jsme nepočítali, 
že letos budeme mít strom o něco větší než jiné 
roky. Až po instalaci jsme zjistili, že na spodek 
stromu se nedostalo a doslova v poslední chví-
li jsme doobjednali ještě jednu krabici. Zástupky-
ně firmy nám zásilku doručila osobně a hned ná-
sledující den byla na strom doplněna. Jako každý 
rok samotnou výzdobu našeho stromu zajistili za-
městnanci pana Václava Burdy z Horažďovic (Elek-
troslužby Burda) a za to jim patří velké poděková-
ní. Přestože měli na starosti výzdobu nového ná-
městí v Horažďovicích, našli si potřebný čas i pro 
naši obec.
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USNESENÍ ZaSTUPiTElSTVa

1. schvaluje program 23. zasedání ZO; 
2. volí návrhovou komisi: Vlčková Blanka, 

Löffelmann Petr;
3. určuje ověřovatele zápisu: Haasová Růžena, 

Šimánková Hana;
4. schvaluje zápis a plnění usnesení z 22. zasedání 

ZO ze dne 26. 10. 2017;
5. schvaluje rozpočtové opatření č. 4 roku 2017;
6. schvaluje rozpočet obce na r. 2018, tj. příjmy  

ve výši 6 542 610 Kč, výdaje 8 712 610 Kč, rozdíl 
ve výši 2 170 000 Kč bude uhrazen z přebytku 
hospodaření z minulých let; závazným ukazatelem 
rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy;

7. schvaluje rozpočet DSO Radina na r. 2018 jako 
vyrovnaný, tj. příjmy 14 000 Kč, výdaje 14 000 Kč;

8. doporučuje starostovi obce uzavřít novou 
„Nájemní smlouvu na byt“ s paní Ludmilou 
Hausnerovou na dobu neurčitou s platností  
od 1. 1. 2018;

9. schvaluje finanční příspěvek pro Dětský domov 
Nepomuk, rodinnou skupinu Oselce, ve výši 
1500 Kč a pověřuje starostu přípravou darovací 
smlouvy; 

10.  schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě“ mezi ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-
Podmokly, a obcí Svéradice pro účely plánované 
stavby ČOV;

11. souhlasí s uzavřením Mateřské školy Svéradice 
v době vánočních prázdnin, a to od pondělí 
25. 12. 2017 do úterý 2. 1. 2018. Provoz bude 
zahájen v úterý 3. ledna 2018; 

12. revokuje své usnesení pod bodem 23, přijaté na  
17. zasedání dne 20. 12. 2016 a schvaluje 
usnesení v tomto znění:  S platností od 1. 1. 
2018 poskytne obec Svéradice při narození 
dítěte rodičům finanční dar ve výši 5000 Kč za 
současného splnění těchto podmínek: oba rodiče 
mají v době narození dítěte trvalý pobyt v obci 

Svéradice; alespoň jeden z rodičů má v době  
narození dítěte trvalý pobyt v obci Svéradice 
nejméně jeden rok a alespoň jeden z rodičů  
o finanční příspěvek obec požádá, prokáže splnění 
podmínek pro poskytnutí daru předložením originálu 
rodného listu dítěte a uzavře s obcí darovací 
smlouvu. Starosta obce je pověřen administrací 
přiznávání a vyplácení finančního příspěvku  
a uzavíráním příslušných darovacích smluv;

13. schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 
2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., 
o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, výši měsíční odměny 
neuvolněným členům zastupitelstva obce 
Svéradice za výkon funkce dle přílohy č. 1  
s platností od 1. 1. 2018 do konce volebního 
období;

14. schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Svéradice  
a Petrem Heidengerem – Kanceláří projektového 
poradenství, se sídlem Větrná 46, 370 05 České 
Budějovice, ohledně zpracování žádosti o dotaci 
na rekonstrukci části místní komunikace na 
pozemku p. č. 4065 v k. ú. Svéradice; 

15. v záležitosti Mateřské školy Svéradice, 
příspěvkové organizace, schvaluje:                 
a) rozpočet na r. 2018, a to bez výhrad;

 b) střednědobý výhled na r. 2019 a 2020; 
 
16. bere na vědomí protokoly o zkoušce od firmy 

LABTECH, s. r. o., Hygienická laboratoř Klatovy: 
č. 22500/2017 (místo odběru Svéradice č. p. 24 
– voda pitná) a č. 22722/2017 (místo odběru 
Svéradice, vodojem); 

17. rozhodlo o pronájmu sálu kulturního domu 
místním spolkům a sdružením (SDH, FK, 
Myslivecké sdružení a Svaz žen) pro pořádání 
plesů v sezóně 2017/2018 následovně:

      ▪ bez úklidu – platba 1000 Kč       
      ▪ s úklidem – zdarma

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Svéradice ze dne 14. 12. 2017
Zastupitelstvo obce Svéradice:
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Naše vesNice
Svéradice

pondělí 1. ledna
NOVOROČNÍ POCHOD
13:00–13:30 hod. prezentace ve vestibulu OÚ 
 klasická trasa: Svéradice, OÚ – topol – Slatina –  
Svéradice, hospoda U Turků

sobota 20. ledna
20:00 hod. – HaSiČSKÝ BÁl – hraje kapela 
MILDBAND z Lnářů
 KD Svéradice

sobota 10. ledna
13:00 hod. – MaSOPUST – tradiční masopustní průvod
 zadní vchod KD Svéradice   

pondělí 1. ledna       
13:00–17:00 hod. – CHaNOViCKÝ BETlÉM
- sváteční setkání ve skanzenu

sobota 6. ledna
PĚŠÍ POCHOD K UCTĚNÍ a ZaCHOVÁNÍ 
PřÍRODy a ŽiVOTa POŠUMaVÍ   
08:30 hod. start v zámeckém areálu   

sobota 3. února    
20:00 hod. – TESařSKÝ PlES   
 KD Chanovice

svéradice

CHaNOViCE

HORaŽďOViCE

sobota 13. ledna      
20:00 hod. – PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTaČNÍ PlES 
- předtančení, raut
 KD Horažďovice

sobota 20. ledna     
20:00 hod. – JeteNovickÝ bál
- tradiční bál SDH Jetenovice
 KD Horažďovice

úterý 23. ledna     
19:30 hod. – a Na HRUŠCE SEDÍ DiKTÁTOR  
- divadelní hra Vladimíra Škutiny a Jaroslava Gillara;  
hrají: Vladimír Táborský a Jitka Ježková
 KD Horažďovice

pátek 26. ledna     
20:00 hod. – divadelNÍ bál
- tradiční bál horažďovických divadelníků
 KD Horažďovice  

neděle 28. ledna
15:00 hod. – POSEZENÍ S PÍSNiČKOU
- účinkuje kapela JIHOČEŠTÍ RODÁCI 
 KD Horažďovice

sobota 10. února
12:00 hod. – MaSOPUSTNÍ PRŮVOD 
- tradiční průvod masek

sobota 17. února
20:00 hod. – sPortovNÍ Ples 
- ples fotbalového klubu
 KD Chanovice


